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Prasejarah
> Kintamani adalah sebuah wilayah kecamatan dengan
48 buah desa dinas dengan luas wilayah 2/3 dari luas
keseluruhan kabupaten Bangli;

>Wilayah ini memiliki sejarah yang panjang mulai dari
zaman prasejarah hingga masuknya pengaruh Hindu‐
Buddha;

> Bukti‐bukti tertua tentang adanya kehidupan
ditemukan di sekitar desa Trunyan berupa alat‐alat
batu dari zaman paleolitikum (Soejono,1963);









 Alat‐alat palaeolitik ini tidak disertai dengan
penemuan sisa‐sisa jazad manusia pendukung budaya
tersebut;

 Berdasarkan perbandingan dengan budaya batu yang 
sejenis di pulau Jawa yang diketahui merupakan
budaya manusia Pitekanthropus erektus maka diduga
budaya paleolitik dari desa Trunyan adalah hasil
manusia Pitekanthropus erektus atau keturunannya
(Sutaba, 1980);





 Pada kurun waktu berikutnya di wilayah ini banyak
ditemukan bukti‐bukti arkeologis yang berkaitan
dengan aktivitas pemujaan roh leluhur maupun
aktivitas penguburan;

 Bukti yang berubungan dengan pemujaan roh leluhur
ditandai dengan dibangunannya bangunan teras
berundak, arca menhir/arca sederhana, penggunaan
hiasan tanduk kerbau; seperti di desa Selulung, 
Batukaang, dan sebagainya



 Kemudian aktivitas yang berhubungan dengan
perawatan jenazah adalah temuan berupa sarkofagus;

 salah satu situs yang menarik perhatian dalam praktek
sistem penguburan ini ditemukan di desa Manikliyu
berbentuk penguburan dengan sarkofagus dan nekara
perunggu;

 Dalam praktek penguburan ini selain jasad manusia
disertakan pula berbagai bekal kubur yang biasanya
merupakan benda‐benda kesayangan dari mendiang
yang meninggal;







Masa Hindu-Buddha
 Selanjutnya sekitar abad ke‐8 M, mulai ditemukannya
petunjuk adanya kehidupan yang lebih maju yang 
dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha;

 Masuknya peradaban Hindu‐Buddha ini ditandai
dengan ditemukannya sejumlah prasasti dan seni
arca;

 Prasasti banyak ditemukan di wilayah Bangli
khususnya di desa‐desa kuno yang ada di wilayah
kecamatan Kintamani.



 Dari prasasti‐prasasti itu kita mengetahui aspek‐aspek
yang berkaitan dengan politik, pemerintahan, religi, 
sosial, ekonomi dan sebagainya;

 Prasasti Trunyan misalnya yang tidak diketahui raja 
yang mengeluarkan, disebutkan tentang dewa
tertinggi yang menjadi pemujaan masyarakat Trunyan
disebut dengan Ratu Gede Pancering Jagat atau
Bhatara Da Tonta;

 Bhatara Da Tonta ini wujudnya adalah sebuah arca
batu dengan tinggi sekitar 4 meter yang ditempatkan
dalam sebuah bangunan meru di pura setempat;





 Atefak seni arca yang paling tua ditemukan di wilayah
Kintamani adalah sebuah arca dewaWisnu
(Suarbhawa dkk, 2012);

 Arca ini ditemukan di pura Patapan Lembean yang 
lokasinya ditepi sebuah sungai yang cukup jauh dari
pemukiman penduduk;

 Karena lokasinya yang terpencil dan jauh dari
pantauan penduduk setempat, lalu arca‐arca dari pura
ini dipindahkan ke desa dan ditempatkan dalam
sebuah bangunan ditengah pemukiman;



 Menilik karakternya, arca dewaWisnu dari Lembean
ini memperlihatkan kesamaan dengan arcaWisnu dari
situs Cibuaya yang berasal dari abad ke‐7;

 Atas dasar itu dapat diduga bahwa arcaWisnu dari
Lembean diperkirakan dari abad ke‐7;

 Seperti halnya prasasti, peninggalan seni arca menjadi
salah satu artefak yang banyak ditemukan di wilayah
Kintamani;

 Hampir setiap pura kuno yang ada di wilayah ini
terdapat arca‐arca kuno;





 Artefak lain yang menarik untuk dikemukakan adalah
arca Ganesha yang ditemukan di desa Bunutin yang 
disimpan dalam sebuah bangunan candi dengan
bahan batu hitam (baru) di pura Pingit Melamba;

 Ganesha di pura ini menjadi satu‐satunya Ganesha
bertangan 18 yang pernah ditemukan di Bali sampai
saat ini (Bagus,2012; Srijaya dkk, 2019);

 Selain arca Ganesha juga ditemukan arca Siwa
Mahadewa;







 Diantara sekian banyak situs pura yang ada di wilayah
Kintamani yang menarik perhatian para ahli
purbakala maupun pemerhati budaya adalah pura
Pucak Penuliasa di desa Sukawana (Stutterheim, 1929; 
Reuter, 2005; Srijaya dkk, 2019);

 Pura kuno ini terletak pada sebuah gunung dengan
ketinggian 1750 meter di atas permukaan laut;

 Pura yang berdiri di atas gunung dapat dicapai dengan
jalan kaki melalului beberapa anak tangga yang 
dibangun mengikuti kelerengan gunung;





 Di pura ini terdapat 35 buah arca perwujudan baik
yang utuh maupun tidak lengkap, 2 buah arca
ganesha, satu buah arca brahma;

 6 buah arca berpasangan bhatara bhatari,
 Ada 20 buah lingga baik utuh maupun tidak utuh; 
terdapat 5 buah lingga berpasangan;

 Ada beberap buah miniatur candi;
 Batu alam berbentuk segi empat dengan goresan pada
keempat sisinya;



 Arca berpasangan yang diduga sebagai perwujudan
raja Udayana dan permaisurinya
Gunapriyadharmapatni pada bagian sandarannya
terdapat prasasti pendek ; 1) saka 933 wulan posa
(cukla prati); 2) pada rggas pasar wijayamanggala (tat 
kalan); 3) (sire) mpu bga anatah;Artinya: 1) Pada tahun
saka 933 (1011 M)  bulan kelima , hari pertama setelah
bulan purnama; 2)yaitu pada waktu pasar wijaya
manggala, ketika itual ; 3) beliau Mpu Bga memahat;







 Saka 945 phaguna masa tithi dwa (2) dasi pasar
manggala irika dewasa sire mpu bha ta ya mwah sire 
mpunami (3) ta ya mijil aken sang hyang kaki sangsara
(Atmojo 1973:18). Artinya:  (1)pada tahun 945 
Saka(1026M)  bulan ke delapan hari ke dua (2) belas
bertepan dengan hari pasaran di Manggala pada waktu
itulah Mpu Bga dan Kaki Nami (3) mengeluarkan
(membuat) Sang Hyang Kaki Sangsara (Bagus, 
2008:68)



 Prasasti kedua dipahatkan pada sebuah arca
perempuan yang berbunyi Bhatari Mandul serta
pecahan angka tahun 999 Saka (1077M);

 Prasasti ketiga dipahatkan pada sebuah arca bhatara
yang diduga sebagai perwujudan raja 
Astasuraratnabhumibanten dan angka tahun saka 1258 
(1337M);

 Prasasti lain dipahatkan pada sepasang lingga namun
belum diketahui isinya karena tulisannya sudah usang;







 Perkembangan seni arca Bali tidak dapat
dipisahkan dari perkembangan
sebelumnyasertahubungannyadengan Jawa pada
zaman Indonesia Hindu;

 Ketika seni arca Indonesia Hindu mencapai
puncaknya di Jawa Tengah  abad VIII‐X, DI Bali 
pun terdapat pengaruhnya;

 Periode abad VIII‐X  dalam pembabakan seni arca
di Bali disebut Stutterheim sebagai “gaya
internasional”;



 Dikatakan memiliki gaya internasional karena
karakter arca yang sama tidak saja ditemukan di
Bali  dan Jawa tapi juga di Asia  Tenggara;

 Pusat persebarannya di duga di Nalanda:
 Ciri‐cirinya:lemah lembut,kegemuk‐gemukan, 
bersikap tenang, mata setengah terbuka mengarah
keujung hidung;

 Selanjutnya periode Bali kuno yang berlangsung dari
abad X‐XII;



 Ketika pusat peradaban pindah dari Jawa Tengah ke
Jawa Timur sekitar abad X, karya seni arcanya masih
memperlihatkan ciri‐ciri Jawa Tengah seperti arca
Wisnu di atas Garuda serta arca pancuran di Belahan;

 Di Bali pun arca‐arca sezaman ditemukan di situs Gua
Gajah;

 Pada periode ini hasil karya seni arca di Bali 
memperlihatkan ciri‐ciri kaku, bila berdiri
digambarkan frontal dengan sikap sama pada;



>Arca dengan ciri kaku, frontal antara lain arca
perwujudan ditemukan di pura Pucak Penulisan; 
seperti diperlihatkan oleh arca berpasangan dengan
prasasti pada sandarannya;
Arca dengan ciri yang sama di Jawa Timur baru
muncul pada zaman Majapahit;
Arca dengan ciri kekaku‐kakuan dari abad XI 
berkembang hingga abad XIV contohnya arca
berpasangan di pura Taulan Kerobokan Badung;  



 Berkaitan dengan ciri kekaku‐kakuan di Jawa Timur
baru muncul abad XIV atau XV;

 Sementara di Bali sudah ada sejak abd XI, oleh karena
itu dalam hal ciri ke kakuan arca‐arca Bali tidak
dipengaruhi oleh Majapahit;

 Apabila dilihat dari ragam hias, arca di Bali mendapat
pengaruh dari Majapahit; 

 Ragam hias dimaksud misalnya motif ronronan di kiri
dan kanan mahkota, bentuk mahkota berupa
cecandian dengan petitisnya yang lebar dan hiasan
badan lebih banyak berupa kain dan manik‐manik;







 Arca perwujudan yang ditemukan di pura Pucak
Penulisan ada yang memakai mahkota jatamakuta
tapi ada pula kiritamakuta bersusun tiga menyerupai
kelopak bunga teratai;

 Tangan berjumlah dua dengan sikap tangan tiga jenis
model yaitumamustikarana (kedua tangan berada di
depan perut, yang kiri di bawah yang kanan di atas, 
jari‐jari ditekuk sedemikian rupa sehingga menyerupai
teratai kuncup;



 Model kedua tangan ditekuk kedepan , kedua tangan
dikepalkan seperti memegang benda bulat di kanan
dan kiri pinggang;

 Model ketiga lengan kanan lurus kebawah dengan
telapak tangan menghadap kedepan (cin mudra), dan
lengan kiri dibengkokan di depan perut dengan
telapak tangan menghadap ke atas; Benda atau
atribut yang dipegang berupa bulatan;

 Benda ini ada yang  bulat lonjong polos, bulat
meruncing ke atas seperti bunga kuncup, atau berupa
ceplok bunga;





Kain arca bersusun dua atau tiga; 
Ujung kain bawah ada sampai betis atau pergelangan kaki;
Khusus arca laki‐laki tepi bawah kain umumnya sampai
sedikit di atas atau di bawah lutut;
Leher dihiasi badong dan lengan atau tangan dihiasi
gelang secara variatif;
Bagian bawah arca dihiasi sampur yang melingkar
padabagian depan bawah yang ujung‐ujungnya bergantung
dikiri kanan pinggang;
Arca‐arca di pura Pucak Penulisan dibedakan menjadi dua
katagori yaitu unik dan umum; 



 Arca katagori unik arca berpasangan dengan prasasti
dibagian stelanya;dengan ciri kedua tangan
dibengkokkan di depan perut, dengan atribut bulat
lonjong yang langka. Mahkota jatamakuta adalah
hiasan kepala yang langka;

 Arca unik kedua adalah arca wanita dengan prasasti
Bhatari Mandul; sikap tangan yaitu tangan kanan
lurus ke bawah, telapak tangan diarahkan kedepan
ibu jari dan telunjuk bersentuhan (cin mudra), dan
lengan kiri dibengkokan ke depan perut dengan
telapak tangan menghadap ke atas;



 Mahkota arca ini juga unik yaitu berbentuk
jatamakuta;

 Makuta ini termasuk unik karena hanya dipakai oleh
dua buah arca;

 Di luar kedua arca yang disebutkan di atas, termasuk
katagori umum, baik dilihat dari sikap tangan, 
mahkota, atribut yang  di bawa, kain yang dikenakan
serta hiasan lainnya;











SIMPULAN
 Wilayah Kintamani memiliki sejarah yang panjang
mulai dari masa rasejarah hingga berpengruhnya
peradaban hindu‐buddha;

 Masa prasejarah ditandai dengan adanya temuan alat‐
alat batu paleolitik di sekitar danau Batur; bangunan
punden berundak, penguburan dengan sarkofagus dan
nekara perunggu;

 Masa Hindu‐Buddha tertua ditandai dengan
ditemukannya arcaWisnu, kemudian arca‐arca
perwujudan, arca dewa, serta prasasti;
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KELOD 
=OCEAN

KELOD 
=OCEAN

KANGIN  = 
EASTH  

KAUH =WEST  
KAJE = 
MOUNTAIN 



1.Latar Belakang
 R. Goris ( 1965): sebelum runtuhnya kerajaan Bali Kuno oleh kekuasaan Majapahit ( 1343

M),Pura Tegeh Koripan (Pucak Bukit Penulisan) Desa Sukawana representasi tempat suci
kerajaan Bali Kuno (state temples) yang ada di Gunung, Pura Penataran Sasih ibukota kerajaan,
dan Pura Segara (Pesisir/Laut)…?

 Prasasti Tejakula Çaka 1077 = 1155 M (disimpan di Pura Bale Agung Desa Tejakula (Kab.
Buleleng): màdhyorddhàm adaá = mādhya –urddhā ‐madaā/madah (Alam Tengah ‐Alam Atas –
Alam Bawah);

 Henryk Skolimowski (Skolimowski, 2004:77‐79): perlu dikonstruksi kembali kosmologi religius
dengan pemikiran‐pemikiran segar karena telah ditinggalkan oleh dunia ilmiah (modern)
yang positivistik dan cenderung bersifat eksploitatif terhadap alam. Pentingnya kosmologi
religius karena bersifat imperatif ekologis serta dibangun dari warisan spiritual yang
bersifat etis dan filosofis dari masa lalu. Di dalamnya terdapat harta karun etika, moral dan
spiritual yang terkait dengan kearifan lingkungan.

 UU. No.11 Th 2010: CB: paradigm pengelolaan CB ke depan perlu keseimbangan
antara aspek Ideologis, akademis, Ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;



Ulu - teben
orientation of the ritual axis kangin kauh and the earth axis kaja kelod

Mount-Gunung-Kaja
Sunrise-Kangin

Sea-segara-Kelod

Sunset-Kauh

Ulu

Teben

Mountain-gunung-Kaja

Sea-segara-Kelod

Sea-segara-Kelod

Sunrise-KanginSunset-Kauh

Sumber :Md Adi Widyatmika,2018





2. Situs Pura Pucak Penulisan Desa Sukawana

(1) Pura Pucak Penulisan Sbg Pusat Banua Gebog Domas
(Bali Mūla /Bali Aga ) Kec. Kintamani‐Bangli

(2) Pura Pucak Penulisan berada pada ketinggian 1786 m
dpl sebagai puncak sakral tertinggi Kabupaten Bangli (
± 75 m dari Denpasar);

(3) Bukit Pucak Penulisan/Tegeh Koripan terbentuk
terkait dengan keruntuhan kaldera Batur, tahap I
terjadi akibat letusan Gunung Batur sekitar 29.300
tahun yang lalu, Tahap kedua terjadi sekitar 20.150
tahun(Sutawijay, 2009);



GEBOG SATAK
DESA SUKAWANA

GEBOG SATAK
DESA KINTAMANI

GEBOG SATAK
DESA SELULUNG

GEBOG SATAK
DESA BANTANG

GEBOG 
DOMAS 
PR PUCAK 
PENULISAN

2. Kosmologi Gebog
Domas Pura Pucak
Penulisan Desa Sukawana
Kec. Kintamani

CF : Kosmologi Jajar Kemiri
(Catur Angga) Pura Batukaru‐
Taabanan



JEROAN PR PUCAK PENULISAN
(PR TEGEH KORIPAN)







SANGKEPAN PURNAMA DI PURA 
BALE AGUNG DESA SUKAWANA



Prasasti Sukawana AI 
(Çaka 804 = 882 Masehi/ abad IX M )

PRASASTI TIDAK MENYEBUTKAN NAMA 
RAJA ( TETAPI DIPERKIRAKAN DIKELURAKAN 

OLEH RAJA UGRAÇENA?) 



PUHPUHAN
KADYA

RUA/RUANG
/JURANG
KANGIN 

TUKAD YE
KALOD

TINGKAD
KARUH

ÇIMAYANGÑA 
( Batas Daerah Çima)

ULAN  DI BUKIT 
CINTAMANI  MMAL

‐Bhiksu Çiwakangsçta
‐Çiwanirmala
‐Çiwaprajña

‐SINGHAMANDAWA



PURA BALE AGUNG‐ DESA KUUM 
(Sub Gebog Satak Sukawana)



Berdasarkan temuan benda‐benda
megalitik di Indonesia, yaitu
kuburan‐kuburan batu (sarkofagus) 
bersama dengan bekal kubur manik‐
manik dan artefak logam di
dalamnya, ahli prasejarah Belanda
(HR.van Heekeren, 1974: 33) 
memperkirakan budaya megalitik
tersebut berasal dari Zaman
Perunggu, yaitu permulaan abad
Masehi, dan abad‐abad berikutnya

SARKOFAGUS  DI JABA PURA BALE 
AGUNG‐ DESA KUUM‐ (GEBOG SATAK‐
SUKAWANA 



Gebog Satak
Kintamani



Tempat Penyimpanan Prasasti Langgahan (Çaka 1259 = 1337 
Masehi/abad XIV M) –Pura Bale Agung Desa Langgahan

(Sub Gebog Satak Kintamani) 

ÇrīMahārāja Bhatāra
Çrī Astasuratnabumibantên



Prasasti Langgahan
(Çaka 1259 = 1337 Masehi/abad XIV M)

• Raja Prasasti kmiten Patapan Langgaran
• Karamaning Patapan Langgahan
• Karaman ing Taryungan
• Karaman ing Ranggas



3. KEARIFAN SOSIO‐KULTURAL DAN 
LINGKUNGAN 

3.1 Kearifan Sosio‐Kultural:
‐ Nilai pendidikan sejarah,pengetahuan, etika dan

moralitas;
‐ Pola Kepemimpinan Kubayan dalam Struktur Ulu

ApadMasyarakat Bali Mūla Sebagai identitas unik
masyarakat Bali Mūla (egaliter). Kabayan di tataran
Banua Gebog Domas di Bali = pemimpin negara
dalam konteks politik pra‐Hindu (Prasejarah)/ 
Chiefdom.

‐ Semangat gotong royong ( ngayah);
‐ Nilai integrasi,keseimbangan dan harmoni
‐ Toleransi dan Multikulturalisme



Desa Awan Kawan



3.2 Kearifan Lingkungan :
• Kearifan lingkungan (kearifan tradisional/kearifan
lokal) adalah pengetahuan kebudayaan yang dimiliki
kelompok masyarakat tertentu, mencakup model‐
model pengelolaan sumberdaya alam melalui
pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab
(Zakaria,1994 dalam Kartodiharjo, H. dan Jhamtani,
H.,(ed.), 2006: 175).

• Kearifan lokal (kearifan lingkungan /kearifan
tradisional) adalah sebuah sistem yang
mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan
kelembagaan serta praktik mengelola sumberdaya
alam secara berkelanjutan.



KEARIFAN LINGKUNGAN 

Kontribusi Bukit/Gunung wangun urip dan
Hutan Pucak Penulisan (Pura Tegeh Koripan) 
Desa Sukawana dan Desa‐Desa Kaws. Gebog
Domas lain;

Pengelolaan Sumberdaya Air:
(1) Air permukaan : mata air (yeh klebutan), danau

(Batur), sungai untuk wilayah Zone Tengah dan
Hilir ( Bali Selatan dan Bali Utara);

(2) Air Bawah Tanah (ABT)
(3) Konservasi biodiversitas (vegetasi dan satwa)



Delapan mata air sakral nemu gelang di kaki 
Bukit Pucak Penulisan

No. Nama mata air LS BT M dpl
1. Tirta Rambang -8.20578223 115.33324940 1621
2. Tirta Undagi -8.20656500 115.32832485 1694
3. Tirta Katupat -8.20973462 115.32531302 1690.5
4. Tirta Tunggul I -8.20856833 115.33087833 1668.3
5. Tirta Tunggul II -8.20880833 115.33082833 1634
6. Tirta Dedari -8.20858333 115.32945833 1672.8
7. Tirta Bangkung -8.20987413 115.32831117 1679.1
8. Tirta Dauh Nulisan -8.20845172 115.32443118 1705.1



Kearifan Lingkungan Berdasarkan
Prasasti

• Kayu Larangan : boddhi, waringin, mende, Jerk (jeruk), 
hano (enau), dan wungkudu (Prast Kintamani Klp V/ Caka
1122 = 1200 Masehi);

• Kayu rarangan ( Prast Kintamani Klp IV): wudi, waringin, 
skar kuning, jeruk, ano, wungkudu;

• Kayu larangan: kamiri, waringin, mendhep (mundeh?), 
jerk, kapulaga, kamukus (Prasasti Satra, Çaka 1246);

• Pohon yang dilindungi : kemiri, beringin, bodhi, mindiyan. 
Namun diizinkan (tidak disalahkan) menebang jenis‐jenis
pohon itu bila menaungi (ngöb) sawah, pagagan, kebun, 
diantaranya pagar rumah dan tempat pertemuan.

• kunang yan ula sawaá pjaá (adapun jika ada ular sawah
mati), …  .



Vegetasi dan Satwa langka
Kayu Padi

Klesih=Trenggiling

Ular Sawah



POHON BODHI

Relief Pohon Bodhi C Borobudur) 



Kemuning





KAMUKUS



KEARIFAN KLIMATOLOGI

• PURA TENGAH HYANG



4. Tantangan Pengelolaan

• Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai penting
sejarah dan Arkeologi (purbakala);

• Modernisasi sistem religi (Hindu) yang dilakukan oleh institusi terkait di Bali
berpengaruh pada perubahan budaya yang disertai dengan persyaratan desa
adat dalam memperoleh bantuan hibah dana dari pemerintah;

• Kelangkaan bahan‐bahan alami (kayu hutan yang besar utk konstruksi Bale
Agung dsb);

• Hibah social politik ( anggota legislative/bupati daerah) yang dikaitkan
bantuan pembangunan ke desa‐desa adat secara tidak langsung
berpengaruh pada perubahan struktur bahan dan bentuk fisik (autentisitas)
bangunan suci (monument);

• Gangguan Keamanan benda purbakala ( kasus pencurian/penadahan
pratima/arca, kebakaran);



Bale Agung Desa Manik Liu



Tantangan Pengelolaan

• Komodifikasi Ekologis: Kecenderung alih fungsi (konversi
lahan) di kawasan dataran tinggi Banua Gebog Domas dari
kebun campuran (mmel) yang memelihara heterogenitas
(beragam) vegetasi menjadi vegetasi yang homogen
(seragam) : budidaya tanaman komoditas jeruk yang lebih
berorientasi pada pasar uang (capital) untuk profit
maksimal.

• Hal ini cenderung mengubah system ekologi pada kawasan
dataran tinggi (hulu). Perubahan ini dapat bepengaruh
negatif pada iklim mikro, system hidrologi, dan bahaya
longsor yang dapat mengganggu atau menimbulkan
bencana alam di kawasan zone tengah dan hilir.



Sarkofagus Tergeletak Sembarangan Di 
Tanah di Desa Ulian‐Kec.Kintamani





5. Upaya Strategi
1) Revitalisasi Nilai Kearifan Budaya (Living Monument) dan Lingkungan
2) Konservasi Warisan Budaya (Cagar Budaya)
3) Pendidikan : kurikulum – Mt Pelajaran‐ Muatan Lokal (siswa Kec

Kintamani/Kab. Bangli atau Prov. Bali‐berbasis kearifan budaya dan
lingk Gebog Domas Pucak Panulisan)

4) Kebijakan Pemda ( Kab. Bangli/ Provinsi Bali)‐ regulasi: kebijakan
resiprokal hulu‐ hilir (subsidi silang, CSR, dsb );

5) Desa Adat –kompilasi Hukum Adat Berbasis Kearifan Kaws. Gebog
Domas Pucak Panulisan Sukawana‐ Kintamani;

6) Etnobotani‐biodiversitas:  Reforestasi/Replantasi‐ tanaman
langka/punah ( kapas, kemiri, Bodhi,dsb);Budidaya ternak : kerbau, 
lembu, jaran/kuda, dan konservasi binatang hutan klesih/trenggiling, 
landak, ijah, kijang, dsb.)



Upaya Strategi
7) Sosialisasi (publikasi /sosialisasi langsung) secara intensif;

8) Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Cagar Budaya dan Ekologi‐
Gebog Domas Pucak Panulisan‐Kintamani;

9) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan CB (
pelestarian/perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan);

10) Investigasi dan dokumentasi lanjutan;

11) Monev (Pengawasan);
12)Penegakan hukum (law enforcement);

Catatan : search and watch: video Kearifan Link‐Yutube:

https://www.youtube.com/watch?v=7QyJQSV9BQQ





MATUR SUKSMA = THANK YOU 
TERIMA KASIH = Arigatō
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